
07417 - JUCARIE CATELUL DETECTIV, varsta 1-4 ani
VA RECOMANDAM SA CITITI CU ATENTIE INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE SI SA LE
PASTRATI PENTRU UTILZARI ULTERIOARE. ACEASTA JUCARIE FUNCTIONEAZA CU 3
BATERII ALCALINE AA SI 2 BATERII DE TIP AAA DE 1,5 V. BATERIILE NU SUNT
INCLUSE.

AVERTISMENT:
Pentru siguranta copilului vostru: Avertisment
- Inlaturati pungile din plastic si alte componente care nu fac parte din jucarie (ex: pungi din plastic,
elemente de fixare etc.)si nu le lasati la indemana copiilor; risc de sufocare.
- Verificati in permanenta starea de uzura a produsului si eventuala aparitie a defectiunilor. In caz de
deteriorare nu mai utilizati produsul si nu il lasati la indemana copiilor.
- Utilizarea jucariei se va face numai sub supravegherea permanenta a unui adult.
MONTARE
Manerul este compus din doua elemente. Pentru montare inserati tija A in spatiul B pana cand auziti
sunetulde fixare (fig1)

AVERTISMENT: Odata montata, tija nu mai poate fi extrasa
DESCRIERE
Cainele detectiv este primul caine de vanatoare capabil sa-si miroase osul de la distanta si sa ghideze
stapanul pana la el. O adevarata vanatoare de comori.
Cainele (receptor) si osul(emitatorul) comunica unul cu altulprin transmisiune de unde radio pe
frecventa: 2410-2475 MHz; putere max: 1mW.Cainele este dotat cu un intrerupator in 3 pozitii :
0: oprit
I: semnal slab
II: semnal puternic pentru prezenta de obstacole (pereti, mobilier etc) sau cu interferente create de alte
aparate.
In absenta acestor perturbatii, recomandam utilizarea pozitiei de functionare <I>, pentru a reduce
consumarea bateriilor.
FUNCTIONAREA JUCARIEI
- Porniti rece[ptorul mutand butonul de sub caine din pozitia 0 in pozitia I sau II in functie de puterea
de receptie dorita.Porniti emitatorul mutand intrerupatorul osului de la pozitia 0 la I sau II. Este absolut
necesar sa porniti cele doua produse. Lumina din palaria cainelui si cea din os, insotita de o melodie,
confirma faptul ca emitatorul si receptorul s-au sincronizat.Odata ce ati ascuns osul, vanatoarea incepe!
- Pentru a trece de la pozitia I la II, trebuie sa deplasati intrerupatorul in pozitia OFF pentru cel putin 5
secunde, apoi selectionati modalitatea dorita.
- Cainele politist detecteaza osul gratie a 3 lumini si sunete diferite, in functie de zona (fig2)
1. DEPARTE lumina rosie clipeste in palarie iar cainele cauta o pista
2. APROAPE lumina galbena clipeste iar cainele latra la intervale fixe; suntem pe urmele bune!
3. FOARTE APROAPE lumina verde clipeste si cainele latra des, priveste cu atentie, osul se afla in
apropiere.
La limita dintre o zona si alta, e posibil ca luminile intermitente sa se aprinda in diferite culori,
alternant.
- Odata ce a descoperit osul cainele emite un cantecel vesel
- Dupa aceasta trebuie sa lasati cainele sa se odihneasaca in jur de 10 secunde, inainte de a-l trimite la
o noua vanatoare. Este pregatit pentru aceasta imediat ce va emite dinnou sunete si luminite.
- Pentru o receptionare mai buna a semnalului, atat cainele cat si osul trebuie asezati pe sol
- Va recomandam ca la incheierea jocului sa opriti functionarea jucariei mutand intrerupatorul in
pozitiaOFF, pentru a reduce astfel consumarea bateriilor.
CURATAREA SI INTRETINEREA JUCARIEI
Curatati jucaria cu ajutorul unei lavete uscate, pentru a nu deteriora circuitele electrice.Pastrati-o
departe de surse de caldura, praf si umezeala.
INLATURAREA /INLOCUIREA BATERIILOR

AVERTISMENT:
1. Inlocuirea bateriilor se va face numai de catre un adult.
2. Pentru a inlocui bateriile desfaceti surubul capacului compartimentului pentru baterii, cu ajutorul
unei surubelnite si inlaturati capacul. Extrageti bateriile consumate si montati bateriile noi respectand
polaritatea dupa cum este indicat pe produs.Puneti capacul la loc si strangeti surubul.
3. Nu lasati bateriile sau alte ustensile la indemana copiilor.



4. Extrageti intotdeauna bateriile consumate pentru a evita riscul curgerii lichidului care poate
deteriora produsul.
5. Daca bateriile au pierdut lichid, curatati imediat jucaria si spalati bine mainile daca ati avut contact
cu el.
6. Extrageti intotdeauna bateriile din jucarie daca nu o utilizati perioade indelungate.
7. Utilizati baterii alcaline identice sau echivalente cu cele recomandate de producator
8. Nu amestecati baterii descarcate cu baterii noi
9. Extrageti bateriile din produs inainte de a-l elimina.
10. Nu aruncati bateriile descarcate in foc sau in natura, eliminati-le in locurile special amenajate, in
magazinul din care ati achizitionat produsul.
11. Nu amestecati baterii standard (carbon-zinc) cu acumulatori (nickel-cadmium).
12. Nu scurtcircuitati bornele de alimentare
13. Nu incercati sa reincarcati baterii care nu se pot incarca; pericol de explozie
14. NU utilizati baterii reincarcabile
15. Jucaria nu este prevazuta sa functioneze cu baterii pe baza de Lithium.
DECLARATIE DE CONFORMITATE
Subsemnata, Artsana S.p.A., declar ca echipamentul radioelectric de tip MOD. 07417 este conform cu
Directiva 2014/53/UE. Textul complet al Declaratiei UE de Conformitate este disponibil la adresa:
www.chicco.com. Conform deciziei Comisiei Europeene Nº2000/299/CE din 06/04/2000, banda de
frecventa utilizata este in concordanta cu specificatiile tarilor din UE, este vorba despre un produs de
clasa 1ce poate fi utilizat in toate tarile UE.
LEGENDA SIMBOLURI

curent continuu; conform cu Directivele CE in vigoare si modificarilor ulterioare;

eficacitate de emisie maxima; Avertisment

Produsul dumneavoastră este proiectat si fabricat din materiale si componente de înaltă
calitate, care pot fi reciclate si reutilizate. Simbolul cu pubelă tăiată indică faptul că produsul face
obiectul Directivei2012/19/EC si trebuie colectat separat de deșeurile menajere. Evacuarea corectă
a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecintelor potential negative asupra
mediului si sănătătii umane. Produsul dumneavoastră contine baterii care intră sub incidenta
obligatiilor de colectareselectivă aplicabile prin Directiva Europeană 2006/66/EC si care nu pot fi
evacuate împreună cu gunoiul menajer, ci trebuie predate spre reciclare la punctele de
colectare. Eventualele simboluri chimice aflate pe pubela( HgCd,Pb); arata tipul de substante pe
care le contin bateriile( Hg= Mercur, Cd= Cadmiu, Pb= Plumb) În calitate de utilizator final al
produsului dumneavoastră, aveti obligatia de a participa în procesele de reutilizare, reciclare si
valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice prin colectarea selectivă a acestora
si predarea către sistemele de colectare organizate. Pentru informatii detaliate despre programele
de colectare și reciclare disponibile, vă rugăm să contactati biroul local, magazinul de unde ati
achizitionat produsul sau retelele de vânzare cu amănuntul.

GARANTIE: Acest produs este garantat pentru defectiunile de conformitate in conditii normale de
utilizare si conform indicatiilor prevazute in aceasta brosura. Garantia nu se va putea aplica in situatia
in care apar defectiuni care deriva dintr-o utilizare improprie, invechire sau aparitia unor evenimente
accidentale. Durata garantiei pentru defectiunile de conformitate variaza in functie de normele
aplicabile in tara de unde este achizitionat produsul.

Fabricat in China, Producator: Artsana SpA - Italia; Importator si distribuitor:
Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23; tel/fax:
021/231.06.26

http://www.chicco.com.

